
Elcometer 7062  MarSurf PS10 oppervlakteruwheidstester
De Elcometer 7062 is een lichte, draagbare meter geschikt 
voor een veelheid aan oppervlakteruwheidsmetingen om te 
voldoen aan internationale standaarden.

De meter is ook geschikt voor het beoordelen van 
oppervlakteruwheidscondities bij een groot aantal algemene 
industriële toepassingen. Met name in gevallen waarbij het 
monster te groot is om naar een laboratorium te brengen.

oppervlakteruwheidsmetingen worden uitgedrukt in Ra, 
Rz of Tp. Deze parameters omvatten de piek-dalhoogte 
van het profiel in combinatie met een beoordeling van de 
frequentie van de pieken binnen het meetgebied.

• Meertalige weergave
• Geïntegreerde kalibratiereferentiestandaard

NORMEN:
ASTM D7127, ASME B46, DIN 4768, EN 10049, ISO 4287, 
ISO 4287/1, JIS B 0601, SSPC PA 17

Oppervlakvoorbereiding - Ruwheid

Deze meettechniek levert een aantal parameters, 
waaronder:

Rmax

Rt

Oppervlakteruwheidstesters bevatten een taststift 
die met een mechanische beweging over het 
oppervlak wordt getrokken en zo een “beeld” van 
de oppervlakteruwheid van een vooraf ingesteld 
monsterlengte kan verkrijgen.

Instructies voor het gebruik van de oppervlakteruwheidstester

• Rmax: de grootste afstand tussen de 
hoogste piek en het laagste dal van de 
monsterlengte

• Ra: de gemiddelde ruwheid van de 
monsterlengte

• Rt:  de afstand tussen de hoogste 
piek en het laagste dal binnen een 
willekeurige monsterlengte

• Rz: de gemiddelde afstand tussen de 
hoogste piek en het laagste dal van een 
aantal monsterlengtes
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Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K7062M001 Elcometer 7062 MarSurf PS10 oppervlakteruwheidstester                            ●
Maateenheden Metrisch, inch
Meegeleverde taststift* Inductief geharde taststift, 2μm (80μin) stiftkop, meetdruk ongeveer 0.7 mN
Parameters DIN/ISO - Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr,

RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx
JIS - Ra, Rq, Ry, RzJIS, tp, RSm, S
ASME - Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp
MOTIF - R, AR, Rx, CR, CF, CL

Meetbereik 0-350μm (0-13.78mils) Resolutie 8nm (0.315μin)
Filter Fasecorrectie profielfilter (Gaussiaans filter) in overeenstemming met DIN EN ISO 16610-

21 (vroeger ISO 11562), speciaal filter in overeenstemming met DIN EN ISO 13565-1,
ls-filter in overeenstemming met DIN EN ISO 3274 (kan worden gedeactiveerd)

Grenswaarde lc 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatisch (0.010”, 0.030”, 0.100”)
Lengtebeweging Lt 1.5mm, 4.8mm, 15mm; automatisch (0.06”, 0.192”, 0.6”)
Lengtebeweging  
(in overeenstemming met MOTIF)

1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”)

Evaluatielengte ln 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”)
Aantal n van monsterlengtes Selecteerbaar: 1 tot 16
Geheugencapaciteit 3,900 profiles, 500,000 results
Batterij Oplaadbare batterij 100 V tot 264 V voeding
Afmetingen 160mm × 77mm × 50mm (6.29” × 3.03” × 1.97”) Gewicht 500g (1.10lbs)
Paklijst Elcometer 7062 MarSurf PS10 basiseenheid, aandrijfeenheid, aandrijfeenheid 

verlengkabel, 1 x standaard taststift, ingebouwde batterij, ruwheidreferentiestandaard 
geïntegreerd in behuizing, accessoire voor hoogteaanpassing, taststiftbeschermkapje, 
universele lader/netadapter, USB-kabel, draagetui met schouderband en riemlus, 
kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

* Er zijn ook andere taststiften leverbaar● Certificaat standaard bijgeleverd
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Oppervlakvoorbereiding - Ruwheid



Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
KT007061P001 Verlenging taststift; 80mm (3.15”), Ideaal voor meetpunten diep in cilinders
KT007061P002 Taststift PHT 3-350, Voor metingen in boorgaten van 3mm (0.12”) in diameter
KT007061P003 Taststift PHT 11-100, Voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in groeven van 2.5mm 

(0.10”) breed en maximaal 7.5mm (0.30”) diep

KT007061P004 Taststift PHTR 100, Voor metingen in concaaf- en convexoppervlakken
KT007061P005 Taststift PHTF 0.5-100, Voor metingen op tandflanken
KT007061P006 Taststift PT 150, Taststift met dubbele steun voor metingen op metalen platen en gewalste 

oppervlakken in overeenstemming met DIN EN 10049 (SEP)
KT007061P007 Taststift PHT 6-350
KT007061P008 Taststift PHT 6-350, 5μm sondetip, Voor metingen op platte vlakken, in boorgaten van 6mm (0.24”), 

17mm (0.67”) diep en in groeven van 3mm (0.12”) breed
KT007061P010 Meetkolom ST-D
KT007061P012 Houder voor op meetkolom – Benodigd om de Elcometer 7061 op de meetkolom te monteren
KT007061P011 V-blokeindstuk – Voor het meten van vlakke kanten van cilindervormige en platte componenten
KT007061P013 Adapterset voor dwarsregistratie bestaande uit: adapter voor dwarsregistratie en V-blokhouder met V-blok 

– Voor het maken van dwarsregistraties van cilindervormige meetobjecten met de meter in de hand
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